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1. Фннс ýавча.}Iьно{дисциклfrжн

Найменуъаýня
ноказкрiкiв

Галузь зЕffаъ} ЕаЕря}я
гriдготовки, ocBiTHbo-

квалiфiкацiйний piBeHb

Характериатика
навчаJIьноi дисщиrrдiни

денЕа форма
ýавчаýi{я

заочна форма
ýаЕчfiýýя

Кiлькiсть кредитiв-10

Га;ryзъ зцацъ
0З Гуманiтарнi науки

F{ормативна
(за вибором)

Освiтньо-професiйна
програма <<Германсъкi

мсви та яiт*ратури
(переклад tsключно))

Модулiв - 1

спецiалънiсть
035 Фiлологiя

Спецiалiзацiя
0З5.С4 1 Гермавсъкi м*ви
та лiтеретури (переклад
EKJIюltt{*), шеркrа -
англiйська

PiK нiдгgтýtsки:
(курс)

Змiстових модулiв - 2 ^-TIIндивiдуалъне
науково-дослiдне
завданЕя
(КР, КП, РР, РГ, rdp)

Семестр

загалъна кiлъкiсть
годин * 300

9_й i1O-й

ЛекцiТ

Тижнев,чх годин длJI
денноТ форкlи
навчаннj{:

ауд}tторних* 4
самостiйноi роботи
студента -б

0cBiTtlbo-
квалiфiкацiйний piBeHb :

бак*лавр

Гýрактичнi, ce*riнapgbKi

Лабораторнi
50 год. 50 год.

Са"мостiйна робота
l00 год. l00 год.

Вид контрЕлýо:
За.гtiк, iсцит

Примiтка.
спiввiдношення кiлъкостi годиЕ аудиторних заIurть д0 самостiйноi i
lндивiдуа-lrъноi роботи становитъ :

для деIrноi форми навчання -1:2

* 1 кредит:ЗOгод.

Кiлькiсть кредитiв:10



форму,вашiя i розвиток

нOвих iнформацifiних

rрофесiйнiй перекладацькiг1 дiяльностi.

Завданпя:

- ознайоiчtленЁri З сi/-iаснИiutи коiiцепцiями iнтеграцiТ лiнгвiстичнрiх доробок

2. Метg та

Ат

завдашýя жаýчалъкоТ дрrсщншлiиrl

llлл_л.j.vlt l а.

використаннjI
у ст)/дентiв практичIiиi( навичок

технологiй та lHTepнeT-pecypciB у

знаЕня

й iнформацiйних технологlй;

- удосконалення навикiв ijcilý,"Ky необхiдноi iнфорьiацii в IHTepHeTi;

- удосконаленЕя навичок

{термiнологlчrтими бжами);

- ознайомлення з базоgими ЕриЕцЕilами кOмý'ютерного оформленяя TeKciB;

роботи з електроЁни}чfи словiiикаiyiи

- ОЗНаЙiО}чiЛеННЯ З fiРИiiЦиiiами роботи систеп,I автоматиiiного riepe1jlaдy,

txHrx переваг i недолiкiв;

рOзвиток навичок роботи iз систеiчiами автоматичного iiерекJiаду;

знайомств0 з призначенIлrIм структурноТ праграьли Translation Мешоry;
навчанtr'i письмОВОМJ' перекладу З викорисТаЕнЯ IiРОГРЕiМiчi Translation

Мешоry для рiзноманiтних форматiв файлiв.

згiдно з виi,tогами освiтньо-професiйноi iiрогр ai;ли) врiвчеiiня навчальнот

дисциплlни мае сприяти набуттю такиN коJwпеmенmносупеil як:

э Iнтеiралъна: здатнiсть розв'язу-вати комiiлекснi теоретичнi та iiрактичнi
завдаЁнr1 i шроблеми пiД час професiйноТ дiялъностi у галузi гlерекладу, або у
процесi навчанЕя, що передбачас

форлчгуоть лiнгвiстику;

застосi/ваi{ня теорiй та iиетодiв сисТеi\4и i{аук, що

э Загальнi, а саiие:

ЗК1. Розумiння та власýе осмисленняJl\.. -t .rJJlvttflfl}, la нJla|.)}tg {}UмисJIення оснOвЁих

iiриiiциfiiВ 5,, навчаннi i професiйнiй дiялъностi;

свiтоглядн{,гх коýцеlтцiй

зк2. Здатнiсть до критичЕого мисленнrt, ана-тliзу i синтезу;

зк4. Здатнiсть ilЦ/'КаТИ, обробляти та аналiзувжй iнформацiю з рiзнюt
джерел;
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ЕаЗК5. Здатtriсть зосереджуватись

завданъ;

якостt та результаЕ IIри виконаý}{1

ЗК6. Навички ЕикористанЕrI iнформацiйких та кOýdукiкативниrt техкологiй;

ЗК11. Здатнiстъ rланувати та ).правIIятк власн}lм часом;
DLf 1о \L.:.,,,- л-ллл^.,Jl\I.4. J,tчllгlгlrt лUl_PиlYrJl'сrIrrUD гrUPl},I Jл\JlJtJ,ЕrlJltJ L/rr\Jr/\r\rJ ,nrl l lл la.

вIIроваджувати rx у особистiй та rrрофесiйнiй дiялъностi;
л al'-л.,:л--.-: /,Lлt,л_:\ .,л.
' \:IlýцlCUl.ErflI \Чrс1^\rЕrr7 I\\JIVrIIElEгllI1UL tl, CL tyClIVlý.

: -л,,-,,д:,IлЕпlпчrlftJБ4Iи JtUпI('l\lvrJcUrDпr 5псLtlЕflгlrt lчl\rЕrппл. Uлr4гrrrць, sclL,IlJt-tJбyБalп

лексико-Iраматичнi трансформацiТ; знання ilравил перекJIаду клirпе, реалiЙ,

У результатi вивчення ýавчаJIьЕоi дисциплiнн сryденти повинЕi:

зцати:

теоретичнi заýади використавня с}п{асýи;(. iнформащiйних технологiй на

рrJгrrr1\ g l cltl<l,,\ l l 9рg ru lс[лсl,цDI\\J t Ll r rp\!цЕL} j

- особливостi р06оти рiзноманiтнlсх rерешIадацькlD( IIрOграм та редакторiв;

- приiiципи виконання перекладlв з викOристаннriм tJ Lrtvtaall I -Yl-tlуtл.lr

технологiй;

yMiTи:

-вирiшувати скJIадýi ilерекIJадацъкi завданffr викGристанI{ям

:..J-лл.,л,, : х,.,л. -л-,--л -л_; у-.
l гiчruр,lчlсtцlпппл [ EлflUJl(Jl lli,

- аналiзувати готовиЙ машинЕиЙ перекJIад та редаryвати Його;

працIов8ти прикJIадними програмамк

використовують у про фесiйнiй дiяльностi перекладачiв ;

редактOрами) якl



* оформrrяти писЪмовi перекJIади в електронному виглядi.

3. Цроrрама IIавчальноiдпсциплiни

?

Змiстовий модулъ 1.

Теоретичнi засади iнформацi йнлмтехнологiй у перекгlадi.

Змiстовий модулъ 2.

ПрактrтЧнi основИ iнформаЦiйних технологiй у перекладi.

4. Струкгура навчаJIьноi диецншлirrн
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модулiв i телд деplжа форп,rа з&очЕе ф0

J rJ.DUr U у l\JrYr у 1иrJJ I yUDUr U r wrvr у ,1flvJll

ý ш лаб с.р. тт lt ýаб
1 2

F,

J 4 5 7 в 9 10 11 1

--.** Модуль 1

змi"rоrиt ,одчл"l
Тема 1, Iнформацiйнi
технологii в лiнгвiс-
тицi та перекладi.

45 15 з0

Тема 2.ФормуваншI
ilерекладацъкоi ком-
гrетенцiТ щOд0 iнфор-
мацiйнихтехнологiй.

4f, i\
lJ зs

Тема З.Системи h{а-

цIинного перекJIаду.
бс Za 40

разом за змiстовнм
модулем 1

150 50 100

D-,:-JлДl( ,t,Ulj-tllи мUлч.Jlь Z
Тема 1.Г{ерекяад
TeKcTiB офiцiйного
ýтидIо

!3 25 5*

Тема 2. Переклад
Еаукових, технiчних
та наукýво-ýоlýiýяр-
'rr- _оrrл-i_пIl_л -l,wI\UrlD

75 25 50

Разом з* змiст*ви&{
модYлем 2

15t} ýв 1t}8

Усього годин 300 100 300

Егг
J. l лrrr- 

-лалЕlчtlл Jlalt l, tllл.\

Jýb

зlп
Назва т€}t{и KiлbKicTb

годин
дфн н

1 Моделi прOцесу перекладу. Типи перекJIадiв. 10
2 Поштовi сервiси

викOристOв}:Iоться
,'-о -i -ftJrсrлrD.

та комп'ютернi редактори, що
для шересилаýня та сформлеЕl{я шере*

15

3 Снстерrи }д&шивноru жерекJI&ду: тиýологiя rr*мияок. l5
4 Комп'ютерЕа лексикографiя та варiативнiсть TepMiHo-

системи.
15

5 Автоматизованi перекладацькi словники. 15
6 Загальнi приЕциши роботи ТМ-систем. 15

CepBicнi шрсграми у ТМ-оистемах. 15
\/л, л_л
GY \;DtJl t lnnl lrr'
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7. Г#етодii rrавчанfifi

l. ПоясненшI викJIадача;

2. Органiзацiя самостiйного ilошу,ку стуцентiв;

Управлiнtul навч€}JIьною дiяльнiстю;

Реа.rriзацiя контрс}лк} за усшiшнiстю стз,дентiв.

-J.
д.lf -

8. Гr'Iетодil коЕтролiо

1. МеТОд Усýого кOЕтролю: iндивiдуа.шьне й фронтальне опитув ання; лрезентацiя

доповiдей та рефератiв

2. МеТОд шисъмовOго контрOJtю: теýти, конц)ольна роSота, гrерекJIади TeKoTiB,

РеДаryВаIiня iv{aiiмHниx ПеРекладiв.

З. Метод самсконтроJIю.

rltla а
ж9

з/п
назва теми кiлькiсть

годин
дфн ý

1 Г{ереклад як аналiтико-синтетичний rrрOцес та його
комунiкативнi особливостi.

л!,э

2 Термiнол*гiчнiсть iнф*рмацiТ. 22
2J OcHoBHi fiр}iнциiiи локалiзацiТ при iiерекладi. 2з
п
+ Сист*ма ьсашмжнOго ýерекJIаду як лiнrвiсткчнкй

процесор.
22

5 Cy.TacHi вимоги до систем маIпинного ЕерекJIадy. 23
6 Оцiнка ефективностi основних скJIадових систем

машинного перекJIаду.
22

nl Стаrяовлеýнýt комII'ютеркоТ лiнгвiстики, лексикографii та
корfiусноТ лiнгвiстлtки

о Ознаки типgдогiзацiТ TepMiHiB" 22
9 Ергономiка роботи перекJI адача. 2а

Усього 2s0
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9" Розш*дiл балiв, щtl oTpEI}iyюTb студеliтЕ

YII сепяестр (залiк}

rЛШ семсстр (icп*lT)

Шкала оцiнюванfiя: нацiональна та ECTS

Робота Еа црактичних заняттях
(виконанýя завданъ i лаб.роб.)

50

ГIоточний та пiдсумковий контролъ:
Модульний i
Модулъний 2
Поточнi
Пiдсlмковий

50
lLl
ifi
10
2а

Уеь*гв Is$

Робота на практичних заIulттfr(
(виконан}u[ завдань i лаб.роб.)

50

Поточни й т а пiдсумковий контроль :

fuiодульний i
Модульний 2
Поточнi
Iспит

50
10
IE
10
2а

Уеъсго п&Ё

Сума балiв за Bci
види rlавчальяоi

дiялъностi

Оцiнка
Естý

Оцiнка за нацiонiu]ьною шкrLпсю

д"rrя екзамеýу,куI}ýовФrс
прOекту (роботи), шрактикр

для заяiку

90 * 100 А вlдмrнно

обаочлпотrлJg|JФлUD(t,rrtJ

82_8q пб
Добре.7д о1/,t-o t 11

64-7з ш
задов!дьно60-6з Е

з5_59 Fх
незадOвUIьно з

мохсливigгю IrовтOрЕOго
tJl\Jlсlл(rгtгt t

не зараховано з
мсrrtливiстю

iloBToplioгO складаt{ня

п 1,'| Е
ýезадФвtJьýо з

обов'язковим повторним
вивченIlям дисциrrrriни

нý зарехсtsажs 3

обов'язковим
IIовторцим вивченЕrIм

ý.lgцигrлiни
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12" РекомеýдФЁ8ýlа лiтер*ryра

Базова

1. Кова-пъ T.I. IнформацiйнiтехнологiiЪперекладi: ýавч. посiб. КиТв:

Видавничлтлi цsЕтр КНЛУ, 2010. 26l с.

2. Марчук к}.н. Проблемы машIиЕнсго ilереtsода, М*сква: Наук а, lg8З. 232с.

З. Нелюбин Л.Л. Компьютерная лиIiгвистика и ldашиннъiй перевод. Мооква:

Наука, 1985. 167 с.

4. ГLqескач В"Л., Затонаrдька Т"Г. Iнф*рмацiйнi систеi}яи i т*хналогiТ на

пiдгrрисмствах. КиiЪ: Знання, 2аП. 718 с.

5. Семеноз А.л. СовремеЕные ияформационýые технsýогци и ýеревод:

УЧеб. ПОСОбИе Для сryд. fiеревод. фао. tsьiсш. учеб. заведенйй. IV{ocKBa:

Издателъский центр <<Академия}, 2008. ?24 g

,Щопомi;кна

1. ГIоrrов С.А. ИнфOрмационные технологиЕ переводчика: учебное пособлtе.

Велрiки"1 Новгород, НовГУим. Ярослава }dудр оrа,20!2. ZЗ4 с.

2. СолоВьёва А. ffрофессиональный ýеревод с пOмощъю комfiъютера.

Санкт-Петербург: rrитер, 2С08. 160 с.

З. Хроленко А.Т,, .Щенисов А.в. Современные информациснные технсJIогии

ДЛlI ryМаЁИТаРИЯ: fiРаКТ. РукоВоДетВо (для ст},дентов, aciiиpa}iToв,

ПРеПОДаВателеЙ*филологов). 2-е пзд, Москва: Флинта: }JrayKa,20t}$. i28 с.

13. Iнформацiйнi р€Gурсн
1. Словники, енцикJIспедiТ, архiви

http ://dictionary.reference. com1

http :1/the saurTs. rqfеrепс е. с oiтt/

htip ://aesica. dur. ac.uk/delores/databases/enc:vclopaedia. asp

http :/lwrмw.tэiblint. delnachschlagerMerke.html# englisch

hýp :l/е_псаrtа.msп. соm/спспеУrgфаgеs/аrtсепtеr. aspx

htФ ://wrvral. oneiook. conl
http ://wrдгw.рс u krain е. org/

2. Матерiали Корпусу м :/lwww.


